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CAP. VIII ACTIUS FINANCERS
CAP. IX PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

0,00
0,00
148.165,00

DESPESES CONCEPTE
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES
CAP. IIIMPOSTOS INDIRECTES
CAP. III
TASSES I ALTRES INGRESSOS
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP. VINGRESSOS PATRIMONIALS
CAP. VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAP. VIII ACTIUS FINANCERS
CAP. IX PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

Import
0,00
0,00
0,00
148.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.165,00

EL president,
Guillem Ginard Sala
Campos, 14 d’abril de 2008

—o—
Num. 6810
NOTIFICACIONS DE SANCIONS PER INFRACCIONS A
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN
LA VIA PÚBLICA.
No havent pogut tenir efecte les notificacions dels expedients de sanció
per infraccions a l’Ordenança Municipal Reguladora de la Taxa per l’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública, de 19 de gener
de 2005, que es relacionen a continuació, realitzades segons s’estableix a l’art.
59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, de conformitat amb el que disposa l’art. 59.4
del mateix text legal, per haver estat refusades pels interessats, per no haver estat
trobades o ser desconegudes en els seus domicilis les persones que es descriuen
a continuació, se’ls practica la següent notificació:
DECRET DE BATLIA D’INICIACIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS PER PRESSUMPTES INFRACCIONS A L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT REGULAT
DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA VIA PÚBLICA.
Un cop instruïts els expedients de sanció amb núms. que es detallen en la
relació adjunta, per presumptes infraccions a l’Ordenança Municipal reguladora de la taxa per l’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en la
via pública del terme municipal de Campos, en les dates, hora, en les vies i pels
vehicles que igualment s’hi descriuen, interposades pels agents encarregats de
la vigilància i control de l’estacionament, segons el que prescriu l’article 7 b) de
la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial 339/1990, l’article 4 de la Llei 17/2005.
Que s’han incoat als titulars dels vehicles en què s’han comès les infraccions que es descriuen en la relació adjunta, els quals han identificat les persones indicades en la mateixa relació, com a conductors, i infractors responsables
de les citades infraccions segons els articles esmentats en la denúncia dels
agents o denunciants, atesos els fets que s’hi assenyalen. Les quanties de les
denúncies, així com les infraccions, les sancions, i les qualificacions, es fan en
concordança amb l’ordenança abans esmentada.
L’òrgan municipal competent per a la resolució del procediment és el Sr.
Batle, d’acord amb el que disposa l’article 8.1.e) del Decret Autonòmic
14/1994, de 10 de febrer, els articles 10 del Reglament de procediment per a sancionar i l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
de Règim Local (LBRL), podent delegar-se la potestat per a sancionar, segons
el que prescriu el Reial Decret 137/2000 de 4 de febrer, BOE núm. 42 de 18-022000 en la modificació de l’article 15.3.
De conformitat amb el que disposa l’article 8.1.f del Decret 14/1994 de
10 de febrer, es designen instructor i secretària dels expedients de sancions el Sr.
Bartomeu Burguera Lladó i la Sra. Leonor Miró Ferrer, respectivament, els
quals podran ser recusats en els termes prevists a l’article 29 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de la Administració Pública i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 (segons el que
prescriu l’article 4 del RD 320/1994, de 25 de febrer; l’article 75.2 de la Llei
19/2001, de 19 de desembre, (Text articulat de la Llei de Trànsit) i l’Ordenança
de Circulació a les vies urbanes, per presumpta infracció als articles i per les
Normes de Circulació que s’indiquen en la relació adjunta.
S’expressa la possibilitat de que les persones interessades puguin reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui amb els efectes establerts en els
arts. 10 i 11 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el reglament
del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat per a sancionar (BOCAIB núm. 21 de 17/02/94) amb la
qual cosa finalitzarà el procediment. Es comunica a les persones que es descriuen en la relació adjunta, el dret que tenen a conèixer, en qualsevol moment
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del procediment, el seu estat de tramitació i a accedir i obtenir còpies dels documents integrats dins el procediment i a formular amb anterioritat al tràmit d’audiència, al·legacions i aportar els documents que estimin pertinents (article 3.1
del Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost RPS). De conformitat amb el que disposa l’article 8.3 amb relació a l’article 8.1.h) de l’esmentat Decret 14/1994 de
10 de febrer, els interessats disposaran d’un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent de rebre la notificació d’aquest acord d’iniciació, per a
formular al·legacions i presentar els documents i informacions al registre general de l’Ajuntament de Campos, plaça Major, núm. 1, com també proposar la
prova, concretant els mitjans que vulguin fer servir (article 3.2 R.D. 1398/1993
i 135 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/92 de PAC).
En cas de no presentar al·legacions, o proposar la prova, o efectuar l’abonament de la multa, l’òrgan Instructor elevarà la proposta de resolució que hi
escaigui al Batle, òrgan competent per a la resolució del expedient.
Exped.
10264
10297
10302
10381
10434
10781
10843
11044

Precepte
07.01.OO.MM
07.01.OO.MM
07.01.OO.MM
07.02.OO.MM
07.02.OO.MM
07.01.OO.MM
07.01.OO.MM
07.01.OO.MM

Titular
Cuervo Canosa Victoria
Fludd Edward
Garcia Solier Miguel
Alejandro Frontera Cañellas
Aurigacrown Car Hire Sl
Sebastia Rubi Tomas
Juan Ramon Carbonell Estela
Jose Maria Ballestin Pañella

Població Quant.
Palma
30.00
Palma
30.00
Campos 30.00
Madrid
30.00
Colmenar 30.00
Llucmajor 30.00
Valencia 30.00
Cordoba 30.00

Agent
K01
K01
K01
429
429
429
AVV
429

l’Instructor,
Bartomeu Burguera Lladó
Campos, 16 d’abril de 2008

—o—

Ajuntament d'Esporles
Num. 6632
El Ple de l’Ajuntament d’Esporles en sessió extraordinària celebrada dia
3 d’abril de 2008, aprovà provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa de concessió de llicències i control de la publicitat comercial directa.
Queda exposada al públic, el present acord provisionals, pel termini de 30
dies a partir de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb allò establert a l’art.
17 del RDL 2/2004 de 5 de març, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de
que no es presentin reclamacions, l’acord s’entendà definitivament aprovat i
s’exposarà en el BOIB el text íntegre de l’ordenança.
Esporles, 8 d’abril de 2008
El batle, Miquel Ensenyat Riutort

—o—
Num. 6634
Havent-se publicat en el BOIB núm. 182 de dia 6/12/07, anunci relatiu a
l’aprovació del següent:
REGLAMET DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
OBJECTE.- La junta Local de Seguretat d’Esporles serà l’òrgan de
col·laboració i coordinació dels diversos cossos de Policia que operin en el seu
territori per millorar el nivell de seguretat.
COMPOSICIÓ: Serà presidida per el Batle llevat que assistí a les seves
sessions el Delegat del Govern, amb aquest cas la presidència serà compartida
amb aquest.
Participaran com a vocals:
El Regidor delegat en matèria de seguretat ciutadana.
El Cap de Policia Local.
Els responsables territorials de les forces de seguretat de l’estat desplegades al municipi.
Els cap dels voluntaris de protecció Civil.
Assistirà un representant de l’Institut de Seguretat Pública de les illes
Balears amb veu i sense vot.
Exercirà com a secretari, el de la Corporació o persona en qui delegui, que
aixecarà acta de la sessió i obrarà en el seu poder aquestes o qualsevol document
que hagi estat utilitzat en les reunions.
Quan ho requereixin els assumptes a tractar, podran assistir a les reunions
de la Junta Local de Seguretat, amb veu però sense vot, els representants de les
entitats, institucions i associacions, així com les persones responsables dels serveis que a judici de la Presidència poden facilitar l’adopció de decisions relacionades amb la seguretat ciutadana.
El president o els vocals poden assistir a les sessions de la Junta Local de
seguretat acompanyats dels tècnics que es trobin convenients, els quals assistiran amb veu però sense vot.

248

BOIB

Num. 59

Els superiors jeràrquics dels membres de les FSE que formen part de la
Junta Local de seguretat podran assistir a les reunions quan estimin convenient
la seva presencia. En aquest cas assumiran el vot dels responsables territorials.
FUNCIONS: Les Juntes Locals de Seguretat tindran les funcions
següents:
Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi, avaluar les necessitats i els recursos disponibles.
Participar en l’elaboració del Pla de Seguretat Local, vigilar la seva execució entre els cossos i serveis de seguretat que actuïn en el municipi.
Establir les formes i procediments de col·laboració, coordinació i cooperació entre els cossos i serveis de seguretat que actuïn el municipi.
Planificar la coordinació interpolicial en esdeveniments extraordinaris
previstos en el municipi.
Conèixer i resoldre en el seu cas, les incidències per competència sorgides entre membres de distints Cossos Policials, per raons de servei.
Altres funcions que li doni l’ordenament vigent.
SESSIONS: La Junta Local de Seguretat es reunirà com a menys una
vegada cada semestre, quan la convoqui el president o quan ho sol·licitin la meitat més un dels seus vocals.
A cada Junta Local de Seguretat hauran de ser analitzats els resultats
obtinguts amb l’execució d’acords adoptats en sessions anteriors.
La Junta Local de seguretat podrà designar una mesa de coordinació operativa dels diversos cossos policials que operin en el municipi, integrat per les
comandaments de policia que es determini, per l’exercici de les funcions
següents:
Impulsar l’execució dels acords de la Junta.
Assegurar l’intercanvií d’informació entre els cossos i serveis de seguretat que actuen al municipi.
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies
de duració a comptar des de l’esmentat anunci sense que s’hagi presenta cap
reclamació o suggerència, s’enten de conformitat amb el que disposa l’art. 17
del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, definitivament aprovades.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents d’acord amb l’art. 17 de l’esmentat texte legal
Esporles, 8 de abril de 2008
El batle, Miquel Ensenyat Riutort

—o—

Ajuntament de Manacor
Num. 7587
Anunci aprovació bases i convocatòria provisió lloc de feina de prefectura del cos de la policia local, categoria major, mitjançant lliure designació
El 24 d’abril de 2008 la Batlia Presidència ha dictat la resolució següent:
“Aprovació bases i convocatòria de provisió del lloc de feina de prefectura del cos de la policia local, categoria major, mitjançant lliure designació
DECRET
Antecedents
Proposta del delegat de Recursos Humans, de 24 d’abril de 2008, d’aprovar les bases i la convocatòria per al proveïment, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina vacant de personal funcionari de carrera de la prefectura
del cos de policia local de l’Ajuntament de Manacor, categoria major
Fonaments de dret
Atès allò que, en relació amb el proveïment de llocs de treball pel sistema
de lliure designació, disposen els articles 20 de la Llei 30/84, de conformitat
amb la resolució de 21 de juny de la Secretaria General per a l’Administració
Pública, per la que es publiquen les Instruccions de 5 de juny de 2007, per a l’aplicació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic a l’àmbit de l’Administració
General de l’Estat i els seus organismes autònoms, l’article 196 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l’article 19 de la Llei 6/05 de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,
article 26 del Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova el Reglament marc
de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears, els articles 75, 79,
80, 81, 92 i 93 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, com també els articles 3, 28 i següents
del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de provisió
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que resulta d’aplicació supletòria atès el que disposa l’article 190 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
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Atès que resulta necessària la provisió del lloc de feina vacant de funcionari de carrera de prefectura del cos de policia local de l’Ajuntament de
Manacor per mitjà del sistema de provisió de lloc de treball, que a la plantilla de
llocs de feina per a l’any 2008, té establerta com a forma de provisió la lliure
designació.
Atès que correspon al batle l’aprovació de les convocatòries de provisió
de llocs de treball i les seves bases, d’acord amb allò que disposa l’article
21.1.g) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Informe jurídic de l’oficial major, de 24 d’abril de 2008.
RESOLC:
1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per al proveïment,
pel sistema de lliure designació, del lloc de feina vacant de personal funcionari
de carrera de la prefectura del cos de policia local de l’Ajuntament de Manacor,
categoria major (núm. de relació a la plantilla de llocs de treball 462).
2. Aprovar la convocatòria per al proveïment, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina vacant de personal funcionari de carrera de la prefectura del cos de policia local de l’Ajuntament de Manacor, categoria major.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d’acord amb allò que preveu l’article 80.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es pot interposar
alternativament, de conformitat amb el disposat als articles 116 i 117 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que dictà l’acte, a comptar del dia següent a
la publicació d’aquesta resolució en el BOIB, o recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa de Palma, en el termini de dos mesos
a comptar del dia següent a la seva publicació en el BOIB, d’acord amb allò que
disposen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Bases de la convocatòria de provisió del lloc de feina de prefectura del cos
de la policia local mitjançant lliure designació
Primera. Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria es proveir, mitjançant el procediment de lliure designació, el lloc de feina de la prefectura del cos de la policia local de
l’Ajuntament de Manacor, vacant a la plantilla de llocs de treball de
l’Ajuntament de Manacor per a l’exercici de 2008, aprovada per acord de ple de
data 12 de març de 2008 i publicada al BOIB de data 27/03/2008 núm.42 i de
data 29/03/2008 (correcció d’errades) núm.43, les característiques de la qual
segons la plantilla de llocs de treball són:
Localitat destinació: Manacor.
Naturalesa: funcionari de carrera de l’escala d’administració especial,
subescala serveis especials, escala tècnica.
Grup A1
Complement de destí: 28
Complement específic:14.628,84 € anuals.
Forma de provisió: lliure designació
Categoria: major
Requisits dels aspirants:
- Ser funcionari de carrera de qualsevol cos de policia local, autonòmica
o dels cossos o forces de seguretat de l’Estat sempre que pertanyin a una categoria igual o superior a la de la plaça que s’ha de proveir, d’acord amb la taula
d’equivalències per a direcció que es detalla a l’annex III del Decret 67/2007,
estiguin en servei actiu i compleixin el requisit del lloc de treball (art. 19 de la
Llei 6/2005).
- Estar en possessió de la titulació acadèmica exigida a la categoria a la
qual s’aspira: títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
- Tenir un mínim de 2 anys d’antiguitat a l’escala de procedència, excepte que la direcció es correspongui amb la del cos de procedència.
- Estar en possessió del nivell B de català.
Segona. Participants
Poden prendre part a la convocatòria els funcionaris de carrera de qualsevol cos de policia local, autonòmica o dels cossos o forces de seguretat de
l’Estat sempre que pertanyin a una categoria igual o superior a la de la plaça que
es proveeix (categoria major), d’acord amb la taula d’equivalències per a direcció que es detalla a l’annex III del Decret 67/2007, estiguin en servei actiu i reuneixin els requisits exigits per aquest lloc de treball establerts a la base primera,
sigui quina sigui la seva situació administrativa, amb excepció dels que hagin
estat declarats en situació de suspensió ferma, mentre duri aquesta, i els que
hagin estat declarats en situació d’excedència voluntària per interès particular i
no hagin complit dos anys de permanència en l’esmentada situació.

